
Brugfunctionaris
op het

•   Check050.nl, iedere week sportieve  

activiteiten in de eigen buurt

•   B-Slim.nl, gratis sportactiviteiten

•   Gratis bibliotheekpas (tot 18 jaar)

•   Gratis muziek-/ dansles via het  

Jeugdcultuurfonds

•   Gratis lid van sportvereniging via het 

Jeugdsportfonds en/of Stichting Leergeld

Neem voor vragen gerust contact op 

met onze brugfunctionaris:

Nicole Houkes 

n.a.houkes@o2g2.nl

Let op: veel andere gemeenten bieden ook 

dit soort regelingen. De brugfunctionaris 

kan u hiermee helpen.

Let op: geld voor een laptop kan vaak 

alleen in groep 8 of in klas 1 aangevraagd 

worden.

In de gemeente Groningen kunnen  

kinderen uit gezinnen met een minimum 

inkomen gebruik maken van een aantal 

regelingen/vergoedingen. Hierdoor kunt  

u veel geld besparen!

Bekijk hieronder het overzicht:

Interessante
regelingen 

Sport en cultuur

Kindpakket, zie: 

www.gemeente.groningen.nl/
minimaloket

• Vergoeding laptop/smartphone
• Stadjerspas
• Vergoeding ouderbijdrage 
•  Vergoeding tweedehands fiets  

en fietsreparaties



Uw kind gaat vanaf komend schooljaar naar 

de middelbare school. Misschien is dit uw 

eerste, maar wellicht heeft u ook al andere 

kinderen op de middelbare school. In dat 

geval zult u al weten dat de kosten die u gaat 

maken voor uw kind omhoog zullen gaan.  

De (vrijwillige) ouderbijdrage, schoolspullen, 

klassenuitjes, schoolfeesten, excursies, een 

fiets, een smartphone… vooral het eerste jaar 

is nogal kostbaar. 

Daarnaast zal uw zoon/dochter ook nieuwe 

vriend(inn)en maken met wie hij/zij graag wil 

afspreken in de stad om bijvoorbeeld naar de 

bios te gaan of te shoppen… 

Kortom, de gezinskosten zullen door uw 

puberkind gaan stijgen.

Mogelijkheden 

“In Groningen wonen naar verhouding 

meer mensen met een laag inkomen 

dan in rest van Nederland”

Ongeveer 26.300 huishoudens in de provincie 

Groningen leefden in 2019 onder de lage 

inkomensgrens. Dat is 10,2% van het totale 

aantal huishoudens. In Nederland was dat 

7,7%.

In 2019 moesten ruim 11.500 huis houdens in 

de provincie Groningen al tenminste vier jaar 

op rij rondkomen van een laag inkomen; dat 

komt neer op 4,8% van alle huishoudens.  

Het aandeel huishoudens in Nederland dat 

langdurig in armoede leeft lag lager (3,4%). 

Kosten 
middelbare school

Deze getallen zijn best indrukwekkend.  

En toch zijn getallen ook maar getallen.  

Achter deze cijfers gaan mensen schuil. 

Gelukkig is er momenteel veel aandacht 

voor armoede en kansengelijkheid in 

Nederland.  

In Groningen-Stad werken er sinds 2011 

brugfunctionarissen op verschillende 

basisscholen. Zij helpen gezinnen die een 

extra steuntje kunnen gebruiken te zoeken 

naar de mogelijkheden die er zijn. En dat is 

hard nodig, want er is een enorme wild-

groei aan subsidie potjes en regelingen.   

Sinds 2020 is er op het Kamerlingh Onnes 

ook een brugfunctionaris aanwezig.

Brugfunctionarissen vallen onder de 

paraplu van het project SWAS, dat zich 

inzet voor kansengelijkheid binnen  

PO en VO.

Lage inkomens in de
provincie Groningen
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